Tilflyttergruppe
Nordfjorden

co/Johan Martin Pedersen
8120 Nygårdsjøen
Tlf 75 75 82 80
Mobil 97 06 80 91
E-post: johan.martin@nordfjorden.no
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro: 4609.20.30539
Vår dato: 09.04.2011

MØTEREFERAT
SAK
TIDSPUNKT
STED

: Gruppemøte.
: Torsdag 28.04.2011. kl. 19.00.
: Hos KW og JMP som serverte nydelige frokostbrød med
tilbehør.

DELTAKERE

: Karin W, Inger Lise, Karin N, Runar og
Johan Martin. Stian meldte forfall.

UTSENDT SAKSLISTE:
1. Referat fra forrige møte.
2. Oppsummering fra Næringslivsmøtet 11.04.11.
3. Fotokonkurransen 2011.
4. Påskjønnelse til vår gamle webmaster for lang og tro tjeneste.
5. Aktivitetsoversikt 2011. Hva har vi kapasitet til å gjøre?
6. Deltakelse på Elias Blix-arrangementer på Røsnes juli – august.
7. Markedsføring av kommunale tomter og boliger.
8. Eventuelt.

REFERAT:
1.

REFERAT FRA FORRIGE MØTE:
Referatet gjennomgått. Følgende saker derfra ble tatt opp igjen på dagens møte:
Facebooksituasjonen:
SP/ILA må gi oss tilgang til siden slik som for Pendlerbåtsiden.

Ansvar SP/ILA.

Tilflyttersituasjonen:
En person herfra har fått jobb på Codfarmers.
Sjekk om familien har planer om å flytte hit.

Ansvar KW.

Har fått e-post igjen fra en slovakisk familie som kan tenke seg å flytte
hit avhengig av jobbmuligheter. De har vært i kontakt med oss før.
Vi sjekker mulighetene for jobb i kommunen og informerer

Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.
Runar Eilertsen.
Karin Willumsen.
Karin Nymo.
Stian Pettersen.
Inger Lise Abelsen.

Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:

93 69 22 48
97 58 37 66
97 06 80 89
93 49 83 66
90 16 78 30
91 57 03 20

E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:

andmon@gildeskal.kommune.no
runar.eilertsent@online.no
karin.willumsen@nordfjorden.no
karinnymo@hotmail.com
stipett@gmail.com
abeing@gildeskal.kommune.no
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familien om dette.

Ansvar JMP.

Vi er fortsatt spente på om annonsekampanjen vår i høst vil gi
noen resultater nå når det nærmer seg skoleslutt.
Gressbane NIL. Markedsføring og utleie:
Det skal være styremøte i NIL 02.05.2011. Tas opp der.

Ansvar MA.

2. OPPSUMMERING ETTER NÆRINGSLIVSMØTET 11.04.2011:
Totalt møtte ca. 40 personer.
Beklageligvis gikk det ras over veien i Sandneslia en times tid før møtestart. Dette
medførte at minst 7 personer ikke kom seg til Nygårdsjøen. Der i blant også journalisten
fra Meløyavisa. Pga. dette har vi lovet å sende referatet med bilder fra møtet når Roar
Jakobsen får gjort det ferdig slik at det blir en reportasje også i Meløyavisa.
Avisa Nordland var til stede og har hatt en liten reportasje etterpå.
Det var en god del kommentarer og spørsmål fra næringslivets deltakere som medførte at
kommunens representanter fikk det ganske hektisk med å svare så godt de kunne.
Elevene fra ungdomsskolen gjorde en fantastisk jobb med matlaging og servering.
Fyldig referat blir lagt på hjemmesiden når det er ferdig.
Alt i alt må vi si oss godt fornøyd med møtet.
3. FOTOKONKURRANSEN 2011:
Alt er nå klart til å starte.
BPP har allerede juryen klar.
Iflg. avtale med BPP etter møtet sløyfer vi tekniske begreper på bildestørrelse for ikke å
skape forvirring blant potensielle deltakere. Vi lar nåværende tekst stå på plakater,
hjemmeside etc.
E-postadressen for innsending av bilder opprettes.
Ansvar RE.
Plakater sendes gruppa pr e-post.
Ansvar JMP.
Vi henger opp plakater som følger:
- Sandhornøy ytre
: ILA.
- Inndyr
: ILA.
- Nerlandet
: KN.
- Skaugvoll- Gibos
: KN.
- Kjøpstad- Asgotslett- Fjordbua
: RE.
- Kjelling
: KW.
- Coopen- bankfilialen
: JMP.
For øvrig påpeker BPP null deltakelse fra Lokalutvalg og Tilflyttergruppe.
Vi må skjerpe oss.

4.

PÅSKJØNNELSE TIL VÅR AVTROPPEDE WEBMASTER FOR LANG OG
TRO TJENESTE GJENNOM 7 ÅR:
Hjertelig takk for innsatsen BPP.
Enstemmig vedtatt å sende en blomsterhilsen til ham.
Ansvar MA.

5. AKTIVITETSOVERSIKT 2011. HVA HAR VI KAPASITET TIL Å GJØRE
Se Aktivitetsoversikten. Denne ble lagt ved innkallelsen til dette møtet.
Vi lar oversikten være slik den er selv om det er kommet til deltakelse med Elias Blix –
arrangementet på Røsnes 31.07 – 05.08.2011 i samarbeid med Lokalutvalget.
Se sak. 6.
Politikermøtet 30.08.11 er det Lokalutvalget som har ansvaret for, men gruppa vår
hjelper til etter behov. Forberedelsene må starte primo juni. Planlegges på neste møte.
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6.

DELTAKELSE PÅ ELIAS BLIX-ARRANGEMENTER PÅ RØSNES 31.07 –
05.08.2011.
RE og JMP hadde et møte med Halvdan Sivertsen og fru Marit Ellisiv Bakken på Røsnes
Fredag 16.04.11 der program og arbeidsoppgaver ble gjennomgått i grove trekk.
Når programmet er endelig avklart legger vi det på vår hjemmeside.

Ansvar RE.

Spesielt vil dette gjelde transport, parkering og div. sjauing med scenetak, toaletter etc.
etc.
Vi får tilby billetter til “Storkonserten” 05.08.2011 spesielt til Nordfjordens befolkning ut
mai, før offisielt billettsalg starter.
Vi sjekker priser etc. og legger tilbudet på hjemmesiden når dette er klart. Ansvar RE.
Vi må ta imot bindende påmelding.
Ansvar RE.
Det er ønske om lokale utstillere gjennom hele uka, eller på noen av dagene.
Vi kontakter Gildeskål Husflidslag, Harald Håvik, Trygve Førde og evt. andre
vi kommer på.
Ansvar MA.
Lokalutvalget har ansvaret for “Nordfjordenstøtten” til arrangementsuka,
og Tilflyttergruppa deltar etter behov.

Ansvar RE.

Dette kan bli en artig, om enn strevsom, uke.
7.

MARKEDSFØRING AV KOMMUNALE TOMTER OG BOLIGER:
Gildeskål kommune hadde ikke greid å klarlegge priser for tomter og VVA separat til
Næringslivsmøtet 11.04.11. Se referat fra forrige gruppemøte 06.04.11.
Under Næringslivsmøtet kom det krav om klare faste priser på byggeklare tomter i
boligfeltet i Holmen og en aktiv kommunal markedsføring av disse.
Det samme gjelder de 4 Gildebo-leilighetene i samme felt.
Det ble også spurt om når Gildeskål Eiendom overtar ansvaret for disse.
Dette har Tilflyttergruppa etterlyst i flere år.
Rådmannen ba Tilflyttergruppa/Lokalutvalget snarest sende ham et brev om dette slik at
han kunne legge fram en sak for Formannskapet på neste møte like over påske.
Vi sendte brevet allerede dagen etter og venter nå på svar.
JMP hadde telefon fra Johan Votvik i Avisa Nordland som vil komme hit enten i morrgen
eller lørdag og intervjue oss i forbindelse med brevet og våre ønsker for boligtilbudet i
Nordfjorden.
Ansvar JMP/KW/RE.
Vi ringer rådmannen i morgen og informerer om intervjuet.

Ansvar JMP.

Vi ringer leder for Gildeskål Eiendom, Odd Arve Horsdal, for å få nærmere opplysninger
om situasjonen for Gildeboleilighetene.
Ansvar KW.
Med bakgrunn i planlagte etableringer i Sundsfjord er det meget viktig at vi står på for å
få en kommunal boligutvikling i Nordfjorden før disse etableringene.
Vi mener og tror at Nordfjorden vil bli det mest attraktive området for nye tilsatte der å
bosette seg.
Vi gikk gjennom reportasjen i dagens AN om Hamarøy kommune som nå har sørget for
bygging av 44 nye boliger i løpet av de neste tre årene.
Gildeskål er jo med i det samme prosjektet via Husbanken som Hamarøy så nå er det på
tide at vi følger etter.
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NESTE MØTE:
Tirsdag 07.06.2011 kl. 19.00 hos MA.

Johan Martin Pedersen.
Referent.
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